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 ,שימו לב

 !לא ימי עבודה, קרי, קלנדרימניין הימים הוא כמעט מניין 

 ?מה לא סופרים
 שני ימי ראש השנה

 יום כיפור

 כל חג סוכות

 כל חג פסח

 יום העצמאות

 חג שבועות

 ימי שבתון

 ימי שבת וערבי חגים, כן סופרים את ימי שישי** 
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 :  חשוב לזכור –לתשומת הלב 

 (יש להגישו בנוסף)אינו מחליף את תצהיר כיבוי אש  5תצהיר טופס •
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 :  חשוב לזכור –לתשומת הלב 
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 :  חשוב לזכור –לתשומת הלב 

 (יש להגישו בנוסף)אינו מחליף את תצהיר כיבוי אש  5תצהיר טופס •

 :  לתשומת הלב
הימים נספרים מיום   49

העברת התצהיר  

בעל . לנותני האישור

ב 5העסק יקבל טופס 

אישור על הגשת  )

תצהיר כולל ציון מועד 

 סיום הבדיקה
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לבדוק מהו סיווג  ניתן * 

עסקיםהעסק בצו רישוי 

 :סיכום ההבדלים בין המסלולים

 במידה ונותן האישור לא מעביר חוות דעת מוציאים רישיון  . בעל העסק מגיש הצהרה ותצהיר –במסלול תצהיר 

 במידה ונותן האישור לא מעביר חוות דעת מוציאים רישיון   –בעל העסק מגיש הצהרה  –ב + במסלול א 

 במידה ונותן האישור לא מעביר חוות דעת מוציאים היתר זמני   –בעל העסק מגיש הצהרה  –במסלול רגיל 
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 :סיכום 

 העברת בעלות אוטומטית והפקת רישיון –עסקים ללא משטרה כנותן אישור 

הוצאת   –ימים  14ללא מענה משטרה לאחר  –ימים  30הפקת היתר זמני ל  –עסקים עם משטרה כנותן אישור 

 רישיון  
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 משרד הפנים – 2021ינואר  –לחוק רישוי עסקים  34מתוך המדריך היישומי להטמעת תיקון 



מפרט אחידתצהיר עסקים במסלול

--  .ר"מ 300עד  –מכון שיזוף , פדיקור ומניקור, טיפול יופי וקוסמטיקה -א  1.4

מספרהר"מ 300עד  –מספרה  –ב  1.4

מעבדת שינייםר"מ 300עד  –מעבדת שיניים  - 1.7

--ר"מ 300עד  – מספרה לבעלי חיים -' ו 3.2

קיוסקר"מ 300עד  –קיוסק  –' א 4.7

--ר"מ 300עד  -מרכול  -'ב 4.7

  200אחסנה של חומרים שאינם חומרי מסוכנים במקום ששטחו עד )אחסנה  - 6.1

(.מטר 3.70ר וגובהו עד "מ

 אחסנה

 -ר "מ 300מקום למכירתם ששטחו מעל  -שתילים  , זרעים, צמחי נוי, פרחים - 6.7

. ר"מ 1500עד 

--

רוכלות אחרת  .רוכלות אחרת  -' ג 6.9

--.  כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי -' ח 7.7

וכן מקום המשמש לניהול העסק או  ( כלי רכב ומעלה 4)הובלה אחרת  -ב 8.3

 .ר"מ 500עד  -לשליטה בו לרבות משרד 

--

--ר"מ 500עד  –וכן מקום המשמש לניהול עסק או לשליטה בו  הסעת נוסעים –' א 8.4

--. רחיצתם  –למעט חלקים משומשים  ,(ה"צמ)כלי רכב וציוד מכני הנדסי  -' ג 8.6

מוסך לתיקון  . ר"מ 200עד  -תיקון תקרים  -מוסך  -' ד 8.9

תקרים

מוסך טיפול  ר"מ 300עד  –מוסך לטיפול אחר ברכב  -' ו 8.9

אחר ברכב

דברי הלבשה    .ר"מ 500עד  –תפירה , גזירה - דברי הלבשה, טקסטיל -' ב 10.4

ייצור וצביעה

-- ,ר"מ 500עד  -למעט פחחות רכב  , פחחות - מתכת  וגרוטאות מתכת -' ב 10.14

--  .ר"מ 500עד   –ייצור שלטים  – 'ד 10.14

 כל פריט יטופל על פי המסלול שאליו מסווג. במידה והעסק משולב ומגיש בקשה ליותר מפריט אחד

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Barbershop-1-4.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/DentalLab_1_7.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/kiosk_over_300_square_meters_4_7.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/store-6-1.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling_occupational_over_6_9_c.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Garage8_9_d.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Garage8_9_d.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/garage-8-9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/garage-8-9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/textile-10-4-a.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/textile-10-4-a.aspx


מפרט אחידעסקים במסלול היתר מזורז א

--ר"מ 300מעל  –מכון שיזוף , פדיקור ומניקור, טיפול יופי וקוסמטיקה -א  1.4

מספרהר"מ 300מעל  –מספרה  –ב  1.4

--מקום לעשייתן   -כתובות קעקע –ג  1.4

--ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים –ו  1.4

מעבדת שיניים,  ר"מ 300מעל  –מעבדת שיניים  - 1.7

--ר"מ 300מעל  –מספרה לבעלי חיים  -ו  3.2

מזון לבעלי חיים.  הובלתו, מכירתו, או חלוקתו, אחסונו –מזון לבעלי חיים  -ב  3.5

לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות  , בית אוכל אחר, מזנון, בית קפה -ב 4.2

ר "מ 150איש לכל היותר ששטחו עד  50 -מקום המיועד ל)משכרים לצריכה במקום 

(.  לרבות סגירת חורף

--

קיוסק. ר"מ 300מעל  -קיוסק  -א  4.7

הובלה ואיסוף  ,  הובלתה, איסופה –למעט פסולת חומרים מסוכנים , אשפה ופסולת -ב  5.1

פסולת

הובלת שפכים.  הובלתם במיכליות –שפכים וקולחין  -ג  5.3

 -ר "מ 300מקום למכירתם ששטחו מעל  -שתילים  , זרעים, פרחים  צמחי נוי - 6.7

ר"מ 1500מעל 

--

רוכלות בעסק  רוכלות -ב  6.9

מוצרי עישון  .  מוצרי עישון לסוגיהם - 6.14

וכן מקום המשמש לניהול העסק או  ( כלי רכב ומעלה 4)הובלה אחרת  -ב  8.3

. ר"מ 500מעל  -לשליטה בו לרבות משרד 

--

  500עד  -וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו  הסעת נוסעים -א  8.4

. ר"מ

--

--אחסנתם  , השכרתם –כלי שייט  –א . 8.8

--ר"מ 500עד  –עיבודם , ליטושם –יהלומים , אבני חן – 10.1

חומרי חיטויאיחסונם שלא לצורך מכירה במקום   –חומרי חיטוי או ניקוי  –ב  10.8

--ר"מ 500מעל  –למעט פחחות רכב , פחחות –מתכנת וגרוטאות מתכת  –ב  10.14

--ר"מ 500מעל  –ייצור שלטים  –ד  10.14

 כל פריט יטופל על פי המסלול שאליו מסווג. במידה והעסק משולב ומגיש בקשה ליותר מפריט אחד

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Barbershop-1-4.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/DentalLab_1_7.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Animal-food-3-5.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/kiosk_over_300_square_meters_4_7.aspx
http://www.business.gov.il/Rishui/Documents/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A3 %D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA 5.1 %D7%91.pdf
http://www.business.gov.il/Rishui/Documents/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A3 %D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA 5.1 %D7%91.pdf
http://www.business.gov.il/Rishui/Documents/%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%99%D7%9D %D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9F %E2%80%93 %D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%9D %D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA 5.3 %D7%92.pdf
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling_occupational_6_9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Smoking-products-6-14.aspx
http://www.business.gov.il/Rishui/Documents/%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F %D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99 %D7%97%D7%99%D7%98%D7%95%D7%99 10.8 %D7%91.pdf


 מפרט אחיד עסקים במסלול היתר מזורז ב

 בית מרקחת בית מרקחת – 1.1

ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה  , לרבות משלוח מזון, מסעדה – א 4.2

במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה  

 4.8במקום ההגשה כאמור בפריט 

 א מפרט אחיד 4.2

 

לרבות משלוח מזון ולרבות השגת  , בית אוכל אחר, מזנון, בית קפה  –ב   4.2

 ר"מ 150איש ומעל  50מעל  -, משקאות משכרים לצריכה במקום

-- 

לרבות משלוח מזון  , הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו –ג  4.2

 ולמעט הסעדה

-- 

 -- ר"מ 200עד  –אחסונו  –מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם  –ג  4.6

 -- הפצתו או חלוקתנו, הובלות –מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם  -ד 4.6

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי שאין בו   –מרכול  –ב  4.7

 ר"מ 300טיפול במקום לרבות משלוח מזון  מעל 

-- 

 -- מרכול שיש בו טיפול במזון לרבות משלוח מזון   –ד  4.7

מסבאה וכל עסק שעיקר פעילות הגשתם  , בר, פאב –משקאות משכרים  – 4.8

 לצורך צריכה במקום ההגשה

משקאות   4.8

 משכרים

 חנות מכירה ר לפחות"מ 800חנות ששטח המכירה בה הוא  – 6.2

לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטית שלא  , ניקוי יבש, מכבסה – 6.4

 בבניין מגורים לשימוש הדיירים

-- 

 -- שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר, עסק בקניון שאין בו חברת ניהול –ב  6.8

 רוכלות מזו רוכלות מזון –א  6.9

הצצה על , השכרתם, השכרתם, מקום למכירתם –עסק של אביזרי מין  – 6.12

 מעשה מיני

-- 

 -- אולפן הקלטות אודיו – 6.13

 -- ב"אכסניה וכיו, פנסיון, בית מלון –א  7.1

,  המלווה במתן שירותים לשוכרים, השכרת יחידות אירוח למטרת נופש –ב  7.1

 כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

 כל פריט יטופל על פי המסלול שאליו מסווג. במידה והעסק משולב ומגיש בקשה ליותר מפריט אחד

http://www.business.gov.il/Rishui/Documents/%D7%91%D7%99%D7%AA %D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%97%D7%AA 1.1.pdf
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/restaurant.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/restaurant.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/restaurant.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Alcoholic_beverages_4_8.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Alcoholic_beverages_4_8.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Alcoholic_beverages_4_8.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Alcoholic_beverages_4_8.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Store-6-2.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling-food-6-9-a.aspx


 מפרט אחיד עסקים במסלול היתר מזורז ב

 -- (קוזי'ג)בריכת זרמים  –ג  7.4

 ד,ג,ב,א: ר ושאינו אחד מאלה"מ 800 -מכון כושר ששטחון גדול מ – 7.5

 (המפורטים בצו)

 מכון כושר

מעל  –הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו  –א  8.4

 ר"מ 500

-- 

ששטחם  , חניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו –ב  8.6

 ר"מ 500מעל 

 חניון

ר שהוא בתשלום או  "מ 500ששטחו מעל , קרקעי-חניון מקורה או תת –ז 8.6

 למעט חניון המשמש עובדי או דייר הבניין, פתוח לקהל

-- 

( לרבות כלי רכב המונעים בגז)פחחות וצביעה , מכונאות כללית –מוסך  –א  8.9
 ר"מ 500עד  –

 מוסך

 -- חשמלאות –מוסך  –ב  8.9

 מוסך לתיקון תקרים ר"מ 200מעל  –תיקון תקרים  –מוסך  –ד  8.9

 מוסך טיפול אחר ברכב ר"מ 300מעל  –טיפול ברכב אחר  –מוסך   -ו  8.9

 -- ר"מ 500מעל  –עיבודם , ליטושם –יהלומים , אבני חן – 10.1

גזירה ותפירת דברי   ר"מ 500מעל  –גזירה תפירה  –דברי הלבשה , טקסטיל –ב  10.4

 הלבשה

 -- אחסונם –דשנים  –ב  10.6

, זפת, אספלט, בטון, מלט, מוצרי בנייה מוגמרים, חומר גלם לבנייה –ב  10.7

למעט אולם תצוגה בלבד , מכירתם, אחסונם –שיש ומוצריהם , אבן, בלוקים

 שאין בו מלאי

-- 

 -- מרפדיה – 10.13

 -- מסגריה -ג  10.14

 -- הרכבתם -מתכת וגרוטאות מתכת  –ו  10.14

עץ ומוצריו אחסונו   איחסונו ומכירתו –עץ ומוצריו  –ג  10.16

 ומכירתו

 כל פריט יטופל על פי המסלול שאליו מסווג. במידה והעסק משולב ומגיש בקשה ליותר מפריט אחד

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Gym7_5.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Vehicles-8-6-b.aspx
http://www.business.gov.il/Rishui/Documents/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9A %D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D %D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F %D7%9B%D7%9C%D7%99 %D7%A8%D7%9B%D7%91 8.9 %D7%90.pdf
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Garage8_9_d.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/garage-8-9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/textile-10-4-b.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/textile-10-4-b.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Wood-10-16-c.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Wood-10-16-c.aspx
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 מסלול רגיל  

  
 הערות מסלול ב מסלול א מסלול תצהיר

 2טופס  2טופס  בקשה לרישיון
 תצהיר - 5טופס 

 2טופס 
 תצהיר - 5טופס 

 2טופס 
 תצהיר - 5טופס 

  

 :  הרשות  

אישור   – 3טופס *
 על הגשת הבקשה

 6טופס *

 :  הרשות

אישור   – 3טופס *
 על הגשת הבקשה

אישור   –ב 5טופס *
 על הגשת תצהיר

 :  הרשות

אישור   – 3טופס *
 על הגשת הבקשה

אישור   –ב 5טופס *
 על הגשת תצהיר

 :  הרשות

אישור   – 3טופס *
 על הגשת הבקשה

אישור   –ב 5טופס *
 על הגשת תצהיר

 6טופס *

  

הרשות לאחר    
 :בחינת הבקשה

 4טופס *
 7טופס *
  

הרשות לאחר  
 :בחינת הבקשה

 4טופס *

הרשות לאחר  
 :בחינת הבקשה

 4טופס *
 7טופס *
 6טופס *

הרשות לאחר  
 :בחינת הבקשה

 4טופס *
 7טופס *
 6טופס *

  

בקשה לחידוש  
 רישיון  

חלק התצהיר לפי  
 8הספח בטופס 

חלק התצהיר לפי   א5טופס 
 8הספח בטופס 

חלק התצהיר לפי  
 8הספח בטופס 

  

הרשות לאחר    
 :בחינת הבקשה

 4טופס *
 7טופס *

הרשות לאחר  
 :בחינת הבקשה

 4טופס *

הרשות לאחר  
 :בחינת הבקשה

 4טופס *

הרשות לאחר  
 :בחינת הבקשה

 4טופס *

  

בקשה להעברת  
בעלות הכוללת 

 הצהרת בעל העסק

 2טופס 
 
ללא מסמכי  )

 (בקשה

 

 2טופס 
 *תצהיר – 5טופס 

ללא מסמכי  )
 (בקשה

 

 2טופס 
 *תצהיר – 5טופס 

ללא מסמכי  )
 (בקשה

 

 2טופס 
 *תצהיר – 5טופס 

ללא מסמכי  )
 (בקשה

 

רק אם קיבל  *
ס  "רישיון ע

מסלולים  /תצהיר
 מקוצרים

בקשה להעברת  
בעלות שאינה  

כוללת הצהרת בעל  
 העסק

 2טופס 
 
ללא מסמכי  )

 (בקשה

 

- - -   

שינוי בעלות  
במקרה של פטירה  

 "(בן משפחה"ל)

  
ימים   90רק עד 

 *ממועד הפטירה
ימים   90מעל ל *

ממועד הפטירה  
יטופל במסלול 

 הרגיל

 בלבד   2טופס 
ללא מסמכי  )

 (בקשה
+  תעודת פטירה *

מסמכים המעידים  
על קרבה  

 משפחתית לנפטר

 2טופס 
ללא מסמכי  )

 (בקשה
 *תצהיר – 5טופס 

  

 2טופס 
ללא מסמכי  )

 (בקשה
 *תצהיר – 5טופס 

 2טופס 
ללא מסמכי  )

 (בקשה
 *תצהיר – 5טופס 

  

רק אם קיבל  * 
ס  "רישיון ע

מסלולים  /תצהיר
 מקוצרים

 

בקשה להעברת  
בעלות בעסק  

שטרם הונפק לו 
 רישיון

 2טופס 
ללא מסמכי  )

 (בקשה

 2טופס 
ללא מסמכי  )

 (בקשה
 תצהיר – 5טופס 

 2טופס 
ללא מסמכי  )

 (בקשה

 2טופס 
ללא מסמכי  )

 (בקשה
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